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له آصلى اهللا عليه وسلم وعلى الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد

وصحبه وسلم أجمعين

أن تكون ربــانية أسال اهللا عز وجلالتيهذه المدرسة فيجمعنا بكم الذيالحمد هللا 

محمد بنن بن يعقوب وفضيلة الشيخ الوالدمحمد بن حسيونشكر شيوخنا األجالء فضيلة الوالد الشيخ
.ميزان حسناتهمفيعلى أن أتاحوا لنا هذا الفضل وهذا الخير بإذن اهللا ونسأل اهللا أن يكون هذاحسان

فنا فيها شيوخنايشروالتيالحنبليمادة الفقه فيهذه أولى الحلقات 


 

جزاكم اهللا خيرا وأهال وسهال ومرحبا بكم

هذه المادة هو كتابفيسيدرس بإذن اهللا عز وجل الذيوالكتاب 



رحمه اهللاقدامهلإلمام الموفق بن  

:قال تعالى،ن رب العالمييرتضيهالذينتكلم أوال عن العمل أنلكن اليوم نستأذن مشايخنا 

                       
 ﴿العصر﴾

والعمل الصالح كما تعلمنا من مشايخنا له شرطان:-






محمد بن سليمان جزاه اهللا خيرا بالكالم عنتفضل فضيلة الشيخ 

 

ومنأجمعينوصحبهألهوعلىمحمدنبيّناالمرسلينأشرفعلىوالسالموالصالةالعالمينربهللالحمد

.الدينيومإلىتبعهم

-خالصإمنبهامافيرىالقلوبإلىاهللاينظريشاءلمايشاءمنعبادهمنيصطفىالعالمينرباهللافإن

لقلوبتلكعلىالعالمينرباهللاويطلع- وتعالىسبحانهالعلممنيريدمافيهاأرسىإخالصبهاكانفإن

معرفهإلىالقلوبواشتاقتاآلمةاحتاجتماإذاحتىوحواءاوعاءاللعلمسبحانهفيجعلهاالصدوروتلك

سبحانهمرادهفيعالهفيجلالعالمينرباهللاكلمةوقالتالحقاأللسنتلكعلىاهللاأجرىوالحرامالحالل

:تعالىقالباإلخالصاإلذلكيكونوالوتعالى

            …..﴿ البينة﴾

:قالالنبيأنعنهمااهللارضيعمرابنحديثمنالسننأصحابأخرج

"الجّنةرائحةيرحلمالدنيامنعرضليصيبإاليتعلمهالاهللاوجهبهيُبتغىمّماعلماتعلممن" 

.ريحهاأيهاعرف"القيامةيومةالجنعرفيرىلم"روايةوفى

:قالالنبينأعنهتعالىاهللارضيجابرحديثمنوغيرهحبانابنأخرج

"......... العلماءبهلتجارواوالالسفهاءبهلتمارواالعلمتتعلمواال" 

فيعنهتعالىاهللارضيهريرةأبىحديثالقلوبلهوتنخلعالوليديشيبالذيوالحديث
:مسلمصحيح

فيّعرفهبهالعالمينرباهللايأتيوقارئعالمومنهمالّناربهمُتسعرماوأوليُقضىماأولفيهميُقضىالذينالثالثةفي" 
وتقولكّذبت: لهالعالمينرباهللافيقولفيكالقرآنوقرأتوعلمتفيكالعلمتعلمتيــارب: فيقولعليهفضله

"القيامةيومشهاداألرؤؤسعلىوهذا.كّذبتالمالئكة

ونسىالنفسحظمنءيشإليهيتسللأنقلبهيراعىلمالذيذلكعلىعاروأيخزيفأي

لهيقالاآلخريكونالمقابلوفى-كذبتالقيامةيومالخالئقرؤؤسعلىينادىأناإلخالص

.الرجلذلكنكونأناهللانسأل.صدقت



يردمن" الفقههذاويوليهاالعلمهذاالعالمينرباهللايعطيهاالتيهيالمخلصةفالقلوب
."الدينفييفقههخيرابهاهللا

:الهجرةدارإمامأنسبنمالكاإلمامقاللذا

‘‘’’ 

"الدينفيفقههاللهم"عنهمااهللارضيعباسبناهللالعبدالنبيدعي

رباهللانظرفإذافيهنصيبللخلقليسالعالمينرباهللامنختيارامحضالدينفيفالفقه

الدينهذاحملّهإخالصفيهفوجدالعبدقلبإلىالعالمين

‘‘’’

الخيرهذاالعالمينرباهللايلهمهحتىهللايخلصأنمنللقلبفالبد

.العالمينرباهللامنفضلمحضوهذا" الدينفييفقهخيرابهاهللايردمن" 

؟يصنعماذاأمالعلميتركفهليتعلموهوالنفسحظيجدأنالمبتدئينتواجهآفةوهذه

العلمومكانةالعلمفضلرغمالشديدةاآلفاتمنذلكنعم

‘‘’’ 

:الطالبعنداآلفاتبعضيحدثالطلبطريقفيأنهإال



أرادومنعندهمنتنطلقالكلمةوصارتمسموعاوصارعالماصاربأنهيأتيهالغروريصيبه

.آفةأولوهذاالعجبويصيبهيُنظروصارعندهفليأتيفتوى

 

وأنيُسبقالوأنينافسأنينبغيصحيح-منهاقلبهعلىالعلمطالبيحرصنأويجب
.المستعاناهللاولكناآلمةأعلميكونأننفسهفيويريدسباقيكون



:رحمهزيدأبواهللاعبدبكرالشيخقال-

‘‘

’’ 

.وإيّاكميعلمناأناهللانسأل

عنالعدوىمحمدبنحسنالشيخيتحدث:

 

.وسلموصحبهآلهوعلىعليهاهللاصلىاهللارسولعلىوالسالموالصالةهللالحمد

هذينيفهمأنمسلمكلعلىينبغيأنأي، واإلتباعاإلخالصقلناكماالعبادةشرطي

منخيرأنهيظنأنيريدمنفيهانعيشالتياإلعصارهذهزمرةفيوجدنانهألالشرطين

وتعالىسبحانهواهللاعنهماهللارضيأصحابهمنخيرالدينفيهيفقأنهأومحمدالنبي

فكانبربناعرفّناالذيهوألنهالنبيبإتباعإالمحضخيرايكونالأنهجميعاعليناشرط

النبيخلفإالالجنّةبابفتحيمكنالألنهطريقهنسلكوأنخلفهنسيرأنعليناواجب

.لهحبنامنوهذا

البلدانمنوغيرهابمصرإلخواننانقولالمنطلقهذاوفى

"محمدحبيبكمفاتبعواوجلعزاهللاتحبونكنتمإذااألحبةأيها" 

تكونأنمنمحمدأمةعصمالذيوهوالزللمناإلنسانيعصمالذيهوهذاواإلتباع

واليهودلألحبارالكتابهذاحفظتعالىاهللاوتركوبدلواحرفواألنهموالنّصارىاليهودمثل

. السالمعليهماوموسىعيسىإتباععنوخرجواوبدلوافحرفواوالنّصارى

طريقنالناحدداهللاأنأقوللذلك

                    ﴿آل عمران﴾

محمدالنبيبإتباعفعليهاهللاويحبهاهللايحبنأأرادفمن



محمدالنبياختياروفقتكونأنالبدتختارهاالتيختياراتكوا

                            
      ﴿األحزاب﴾

يصلأنويريداإلسالمعلىويحيىباإلسالميعيشأنيريدالذيالمسلمبينفاصلحدهذا
آيةغيرفيأكدوتعالىسبحانهواهللالفاصلالحدهوهذاواألرضالسمواتعرضهاجنّةإلى

:تعالىفقالمحمدللنبي) اإلتباع( الشرطهذاعلى

                       
   ﴿النساء﴾

.الشرطبهذاإالإيمانهيتحققأنيمكنالمؤمنأنهويظناإليمانيدعىفالذي

.نبيكمنهاجوفقنكونأنجليلوأمرعظيمأمر-
السنّةمضمارالعظيمالمضمارهذامنتخرجأنتستطيعأنكتظنأنجداشنيعوأمر-

.الطريقهذالناحددالذيهووالنبيالنبوية

رسولقال: قالماجهوابنالترمذيرواهالذيساريةبنالعرباضحديثفياهللارسولقال
هذهفقلناالقلوبمنهاووجلّتالعيونمنهاذرفتبليغةموعظةاهللارسولوعظنااهللا

يعيشأنيريدولمنللصحابةيبالنوصيةكانتفما,اهللارسوليافأوصنامودعموعظة
العظيمالمنهاجهذاوفق

َهاَعضُّوابـَْعِدياْلَمْهِديِّينَ الرَّاِشِدينَ اْلُخَلَفاءِ َوُسنَّةِ ِبُسنَِّتيَعَلْيُكمْ "  "ِبالنـََّواِجذِ َعَليـْ

النبيبمولديحتفلواأنيريدونوالناساألولربيعشهرفيوننبه-

أمرهعنتخرجوافالصادقاحباالنبيوتحبونصادقاحبااهللاتحبونكنتمإذااألحبةأيها
هووالالعملهذايعملأنأصحابهمنألحدوالآلمتهيشرعلموالنبيغيرهأحداتتبعواوال

.عمله

منأحدأوعلىأوعمرأوبكرأبىمنأكثرالرسولأحبأناويقوليأتيمنأقوللذلك
:تعالىوقالوالرضوانبالفضلاهللالهمشهدالذينعنهماهللارضيالكرامالصحابة



                      
                      ﴿التوبة﴾

هذايفعلواولمالنبيصحبهوأعطاهموالرضوانبالفضللهموشهدأحبهمفاهللا
:قالوالنبيبدعةهوبلبدعهيعدالذياالحتفال

" ضاللةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإناألمورومحدثاتوإياكم"

"الّنارفيضاللةوكل" روايةوفى

.رسولهسنةفيأواهللاكتابفيهذاهلوننظرالنبيمنهاجننتهجنأأرجوا

:للتابعينقالعظيمامثاللنايضربعنهمااهللارضيعباسابنونرى

حجارةعليكمتنزلأنتوشك، وعمربكرأبووتقولونالرسولوقالاهللاقاللكمأقول" 
سنةعلىوتحافظتعالىاهللاإلىتدعوبطائفةاآلمةهذهحفظاهللاأنلوالواهللالسماءمن
كلهااآلمةالزالت"

المدرسةهذهفيونحنالنبيهدىويتعلمواالنبيسنةيراجعواأنجميعاالناسأدعو
وضوئهصالتهفيالنبيهدّىللناسنبينأننريدأنناالمسلمينمنجزءوهىالمباركة
.تعالىاهللابإذنننتهجهأننريدالذيوهذامعامالتهعباداته

مسعودابنوكانميمونبنلعمروعنهاهللارضيمسعودأبنلناضربهعظيمبمثلأختم
كالمبينخالفحدثعندماالكوفةفقهاءمنميمونبنعمرواوكانوويدرسهميعلمهم

" الجماعةمعتصلواثملوقتهاالصالةتصلواأنعليكم" و"بالجماعةعليكم" النبي

نيإواهللاميمونبنعمروفقالأشغالهملبعضالصالةبعضيأخرونأميةبنوكانلما
معالصالةنصلىأنتأمرونناثملوقتهابالصالةتأمروننامحمدأصحابيامنكمأستغرب
القريةهذهأهلأفقهأظنككنت: مسعودبنقالأميةبنييؤخرحينماالجماعة

 

معاجتماعتعارضفإذاواإلجتماعإتباعأهلنحنأيوالجماعةالسنةأهلنحننقوللذلك-
. اإلتباعقدمنااإلتباع



قال تعالى

                   ﴿األحزاب﴾

أبى هريرة رضي اهللا عنه :حديثفيكمانفسهعنمثاللناضربوالنبي

َها،َيُذبـُُّهنَّ َوُهوَ ِفيَهايـََقْعنَ َواْلَفَراشُ , اْلَجَناِدبُ َفَجَعلَ , نَارًاَأْوَقدَ رَُجلٍ َكَمَثلِ , َوَمثـَُلُكمْ َمثَِلي"  َوَأنـُْتمْ النَّارِ َعنْ ِبُحَجزُِكمْ آِخذٌ َوَأنَاَعنـْ
".َيِديِمنْ تـََفلَُّتونَ 

يحتجقدشرعيةقاعدةمشايخنامنتعلمناأنناالصالحالعملعنبالكالمالكالمأختم
العملكانفإنالفاسدالعملإلصالحتكفىالالصالحةالنيةوأنصالحةنيتهنأبالناسبعض
ذلكأمثالالسنةفيوجاءصالحةنيةتصلحهفالالنبيوسنةاهللاشرعوفقليس

إنالنبيقالماشيايحجأننذرلقدقالواالرجلبالما-فقالأبنيهنيبيتهاوىوجدهماشيايحجأننذررجالالنبيرأى" 
"يستظلأويركبأنمروهلنفسههذاتعذيبعنغنىاهللا

.العبادةفييجتهدأنيريدحسنهنيتهفالرجل

عنسألوالماالعبادةفييزدادواأننيتهمكانتالنبيبيتإلىجاءواالذينالثالثةوحديث
صائماسأظلوالثانينامأالالليلومقفسأأناأماأحدهمقالوهاتقالفكأنّهمعبادته

وأنامأقومأناباهللاوأعلمكمأتقاكمإنالنبيقال، النساءأتزوجفالوالثالثالدهرطيلة
.منىفليسسنتيعنرغبفمنالنساءوأتزوجوأفطرأصوم

 

سليمانبنمحمدللشيخالحديث

المنذر،وزاعىاأل،سعدبنالليثاآلمةفيالعملعليهمأستقرالذينالمتبوعيناألئمة
بوأاألربعةاألئمةومذاهبعلوموبقيتعلومهمدرستالفقهاءمنوغيرهموالثوري
تباعهبإيتميزأحمداإلماممذهبنأإالخيارأئمةوكلهموأحمدوالشافعيومالكحنيفة

نظراهللالكن، اآلمةعلىفضلوأهلعلماءفكلهمالثالثةاألئمةلباقيذماًهذاوليسلألثر
رباهللاوهيئعلمهمفبقىاهللامعحاللهموكانالخيرفيهافوجدهؤالءقلوبلىإ

أفقهكانسعدبنالليثأنقيلولذا، فكانتالمذاهبهذايرفعواأنتباعهمألالعالمين
.المذهبضيعواالليثةتالمذنأإالمالكمن



:محمدبنحسنللشيخالحديث

ولكنإتباعهعلىللناسإجباروالاًعصبتليسالفقهيةالمذاهبمنمذهبندرسحينما
تىآأنأردتلذلكمتشددامذهباأحمداإلماممذهبأنيظنالبعضاألثرإلىقرباألاختارنا
عنفيهيتحدثالحديثالعصرأعالممنعلموهواهللارحمهزهرهأبومحمدللشيخبكتاب
:ويقولأحمداإلمام

منيثارماإزالةبعدباألحرىأونسبتهتحقيقبعدالحنبليالفقهدارسةإلىنتجهإذوإننا
حتىبقوةأمدهكالهماعنصرانفيهتجلّىحياّقويّاخصبافقهنجدلنسبةاهذهحولالشك

فقهأنهوالعنصرينوأحدالفقهدروبمنغيرهمنأكثرالتعاملبابفيالرحابواسعكان
)األثرإتباع( التجلييكونمابأقوىاآلثرىالفقهفيهيتجلىالذيالفقههوأحمد

بلبينهمامنيختاررأيانللصحابةكانوإذاالصحابةراءأيختارفهوالظهوريكونماوأوضح
يرىالألنهنفسهاألثرعندوقوفاذلكوكانرأيانعندهالمسألةفيويكونأحيانايختارهما

طريقتأثرهلفرطوإنهنصغيرمناألكرمينالعليةهؤالءآراءبينالترجيحفيالحقلنفسه
آثروالفيهانصالالتيالفتاوىمنفيهيجتهدفيمايبدولالصحابةآثرواقتفائهالسلف

.نصلهيكنلموإنوالمشابهةةلبالمشاك

يتركمنهمالواحدمقايسةوالأثروالنصيكنلمإذاالمعامالتبابفينهأ: الثانيالعنصر
رحابااإلسالميالفقهأوسعوالشروطالعقودفيكانلذلكالشرعيةباحةاإلأصلعلىاآلمر

البطالنعلىالدليليقومحتىالصحةفيهاصلاألوالعقودالشروطجعلنهألجناباوأخصبه
. الفقهاءجمهورسلككمادليلإلىصحتهافييحتاجالفهو

خمسفيوحددهالموقعينإعالمفيالقيمبنااإلمامعنهتكلمأحمداإلماممذهبــ
.أصول

جعلنهأحمدأمذهبتحديدفيصدقهإلىوأقربصادقاالقيمابنكان: زهرةبوأفقال
كانوإناإلحتجاجفيوالسنّةالقرآنبينيفرقفلموالسنّةالقرآنيعنىالنصوصولاألصلاأل

والسنّةالكتابجعللكنهتعالىاهللاكالمنهألاإلحتجاجفيوأشرفمقاماأعلىالقرآن
السنّةيقولكاننهألواحدةةبمرتفىوالسنّةالقرآنيتخذالشافعيفعلكمامجهدة
ومفصلةشارحةهيدامتفما، للقرآنوشارحةإلجمالهمبيّنةالقرآنللمجممفصلة
فييعلوهاالقرآنكانوإناإلحتجاجفيواحدةمرتبةفيوالقرآنهيأصبحتومبيّنة
:النبيقالـــــاهللامنوحىّوكالهماالمنزلة

مننكاومافأحلوهاهللاكتابفيكانفمااهللابكتابعليكمفيقولبهأمرتممااألمريأتيهأريكتهعلىمتكًئارجلأُلفينال"
".معاومثلهالقرآنأوتيتأنىأالفحرموهمحرا



أيالرفيتقيدبدونلهالشارحةوالسنّةالقرآنيبالنصخذاألهو.

ألحـد قـول وجـد فـإن الصـحابة بـأقوال أخـذ السـنّة والالكتـاب فينصيجدلمإذا
. إجماعإنهيدّعىوالأدفعهشيئاأجداليقولكانلهمخالفالالصحابة

للكتـاب العامةالقواعدإلىأقربهمامنهماتخيرمتعارضللصحابةكالموجدإذا
.رأيانأووجهانأنهاعلىةالمسأليحكإالواستطاعفإنوالسنّة

الصوابإلىأقربهذانهألالتابعينلكبارالمرسلبالحديثخذاأل.

السابقةربعةاألصولاألفقدإذاإالهبيأخذالالقياس.

 
العبادةوكثيراهللامعخلوةلهيكونوأناهللاإلىاللجوء.
التوحيدبابيفوتهأال .
فالمرءالشيوخمعدبواألغيرهمعلىكالمهموتقديمالسلفمعاألدب

.زهللالهيغفربأدبه
ضلإالووينقلعنهيأخذشيخمالزمة.

 

المقدسيقدامهبنالموفقلإلمامالعمدةلمتّنشرحالعُدة

اهللارحمه624سنةالمتوفىالمقدسيالدينبهاءللشيخالشرح

.العبارةوسهولةلبساطتهعليهونسير




